סטודנט/ית יקר/ה,
אנו שמחים להודיעך על פתיחת הגשת מועמדות לקרן העירונית לסטודנטים בני העיר עפולה לשנת תשע"ז:
זכאים להגיש בקשה:





תושבי עפולה בלבד! (עפ"י תעודת זהות).
סטודנטים הלומדים בשנת תשע"ז לתואר ראשון ,שני או שלישי במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה
להשכלה גבוהה בארץ ,לרבות סמינרים להוראה.
סטודנטים בתואר ראשון אשר לומדים מעל  15שעות שבועיות ,ו 8-שעות שבועיות בתואר שני.
וסטודנטים לתואר שלישי.
מועמדים אשר הכנסת משפחתם אינה עולה על  ₪ 4,000נטו לנפש.

המלגה מותנית בשעות פעילות תרומה לקהילה ותחולק בשתי פעימות (יש לבצע כל את שעות הפעילות עד
לתאריך  .)15/11/2017סטודנט שלא סיים בשנה החולפת (תשע"ו) את שעות המחויבות בקהילה אינו רשאי
להגיש מלגה.
הגשת טופס הבקשה והמסמכים תתאפשר באמצעות אתר האינטרנט הבא:
www.natansys.co.il/maf17
על מנת לטפל כראוי בבקשתך עליך לצרף את המסמכים הבאים באופן מקוון:




טופס בקשה שהוגש באמצעות אתר האינטרנט.
צילום ת.ז כולל ספח (עם כתובת עדכנית).
אישור לימודים :תאריך לאחר פתיחת הלימודים.
מספר שעות שבועיות (מהמוסד בו הנך לומד/ת).
אישור על גובה שכ"ל (מהמוסד בו הינך לומד/ת).
אישור שירות צבאי/לאומי.
ספח ת.ז של ההורים במידה ויש אחים מתחת לגיל  25במשפחה.
אישור לימודים של אחים עד גיל  26הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה (אישור מהמוסד בו הוא
לומד/ת).



אישורי הכנסה:
 סטודנטים רווקים ו/או עד גיל  -30יציגו את הכנסותיהם במידה והם בעלי הכנסות עצמאיות ,וכןשלושה תלושי שכר אחרונים של ההורים מהחודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר .2016
 סטודנטים נשואים  -אינם צריכים להציג הכנסות הורים ,אלא את הכנסתם והכנסת בן/בתהזוג בחודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר .2016
 סטודנטים מעל גיל  30בעלי הכנסות עצמאיות ,אינם צריכים להציג הכנסות הורים ,אלא אתהכנסתם בלבד.






דיווח הכנסות עצמאיים – יש להציג דיווח ממוצע הכנסות נטו בחודשים אוקטובר נובמבר ודצמבר 2016
מרואה חשבון\ יועץ מס .אין להגיש טפסי שומה.
דיווח על הכנסות אחרות -חובה להציג אישורים מתאימים על הכנסות אחרות במהלך החודשים אוקטובר,
נובמבר ודצמבר  :2016קצבאות (נכות ,שארים) ,דמי אבטלה ,הבטחת הכנסה של הסטודנט ,בן /בת הזוג,
הורים.



מועמדים שאינם גרים בעפולה  -יש לצרף אישור לינה במעונות או חוזה שכירות.
מועמדים הלוקחים חלק בפר"ח או במעורבות חברתית אחרת או מקבלים מלגות נוספות ,חובה
לצרף אישורים.

לידיעתך  -בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון בוועדה.
מועד הגשה אחרון :יום חמישי ,ד' באדר 2/3/17 ,בשעה  .16:00לא תתקבל הגשת מלגה באיחור!
לפרטים נוספים ויצירת קשר :מרכז צעירים עפולה
04-6484284 / milgaafula@gmail.com

